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RAPORT DE ACTIVITATE - 2021

PREZENTAREA

INSTITUŢIEI

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna este serviciu public deconcentrat al Ministerului
Culturii, cu personalitate juridică.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna îşi desfăşoară activitatea în Mun. Sfântu
Gheorghe, Str. Gabor Aron, nr.1 , imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Covasna.
Condiţiile legale (Codul administrativ în vigoare) pentru constituirea unei direcţii (un
număr de minimum 15 posturi de execuţie) nu au fost îndeplinite nici în anul 2021 (situaşie
generală cu care se confruntă aproape toate direcţiile judeţene de cultură) .
Instituţia îşi desfăşoară activitatea pe baza:
- Hotărârii Guvernului nr. 90/201 O privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Direcţiilor Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, respectiv a municipiului
monumentelor istorice, Bucureşti, precum şi ale altor acte n01mative ce reglementează protecţia
monumentelor istorice, regimul de protecţie şi circulaţie a bunurilor culturale mobile, protejarea
patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcţionarea aşezămintelor culturale, ş.a.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/201 O, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Covasna îndeplineşte următoarele activităţi principale:
exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protej ării patrimoniului cultural naţional
colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea
în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile
legale în domeniu
participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al
respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul
Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele
juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice,
date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural
Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii

Direcţia Judeţeană

pentru Cultură Covasna are peste 100 de atribuţii, în domeniile:
• patrimoniu cultural imobil;
• monumente de for public;
• patrimoniul tehnic şi industrial;
• patrimoniul arheologic;
• patrimoniu cultural mobil;
• patrimoniul imaterial;
• muzee/colecţii publice şi private;
• proiecte şi programe culturale.
(sursă: Strategia naţională privind protejarea monumentelor istorice 2022-2023, stadiu: dezbatere
publică, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inlinefiles/Strategia%20nationala%20privind%20protejarea%20monumentelor%20istorice.pdf
Rezultate generale la nivelul anului 2021:
1. Serviciul de relaţii cu clienţii, serviciul de consultări monumente istorice la sediul DJC
Covasna a fost asigurată fără întrerupere în ciuda restricţiilor cauzate de pandemie (în cazul
în care la alte direcţii acest lucru a fost sistat sau restricţion at)
2. Creştere cu 15% a documentelor înregistrate şi soluţionate
Documente înregistrate

2019

2020

2021

1743
1756
2019
cazul veniturilor extrabugetare (taxă de 3 lei/suprafaţă
desfăşurată/suprafaţă afectată de către proiect)
4. În lipsa ocupării posturilor de specialitate un post a fost externalizat, s-a reuşit contractarea
unui arhitect responsabil să asigure procedura de avizare monumente istorice
5. A fost achiziţionat din surse E (venituri extrabugetare) un automobil marca DACIA
DUSTER prin programul RABLA (vechiul autoturism în dotare fabricat în anul 2004 uzat
fizic şi moral)
6. Au fost achiziţionate obiecte de inventar (calculatoare, monitoare, birotică) necesare bunei
3.

Creştere

cu

26

%

în

funcţionări

Probleme nerezolvate la nivelul anului 2021:
1. Probleme se sistem: direcţiile judeţene de cultură se numără printre instituţiile cele mai
subfinanţate din întreg sistemul bugetar. Există ne concordanţe inclusiv în interiorul
sistemului: nivel de salarizare diferit pentru posturi identice, spor pentru condiţii
vătămătoare acordat doar la unele direcţii judeţene .
2. Problema posturilor vacante: din cauza birocraţiei sufocante nu s-a putut organiza concurs
pentru ocuparea posturilor vacante de specialitate. Statul de funcţii pentru anul 2021 a fost
aprobat de către ANFP, respectiv Ministerul Culturii abia în data de 25 .11.2021.
3. Problema spaţiului: DJC Covasna îşi desfăşoară activitatea într-un imobil pentru care nu are
contract de comodat încă din anul 2015, respectiv în condiţii care nu corespund cerinţelor
minime pentru o instituţie publică. S-a obţinut un angajament din partea proprietarului în
vederea renovării spaţiului. Aceste intervenţii nu au fost efectuate în cursul anului 2021.
STRUCTURA/ ORGANIGRAMA I STATUL DE FUNCŢII
Conducerea operativă este asigurată de către director executiv numit prin Ordin al Ministerului
Culturii.
Potrivit dispoziţiilor din Ordinul M.C.P.N. nr. 2080/27.02.2012 de aprobare a Regulamentului de
organizarea şi funcţionare a Direcţiilor p entru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură este structurată în patru compartimente:
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1.
2.
3.
4.

I.

Compartimentul monumente istorice şi arheologie,
Compartimentul patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial,
Compartimentul cultură, management, resurse umane,
Compartimentul financiar-contabilitate, salarizare, administrativ,

achiziţii

public.

COMPARTIMENTUL CULTURĂ, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

Total posturi la finalul anului 2021: 8
Posturi ocupate la finalul anului 2021: 3, respectiv 1 post suspendat temporar (exercitare
temporară a functiei vacante de director executiv pe bază de Ordin MC)
Încetare raport de ;erviciu în anul 2021: 1 caz (demisie motivată de nivelul scăzut de salarizare)
Recrutare pe baza concursului de ocupare a po-tului vacant: nu s-a putut organiza concurs
Promovări: promovare consilier principal din consilier clasa I, grad profesional asistent
Transformări de posturi: conformarea la cerinţele Codului administrativ privind înfiinţarea
funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice
Posturi ocupate :
Compartimentul monumente istorice şi arheologie: 1 post (consilier superior), vacant
după data de 01.11.2021
Compartimentul cultură, management, resurse umane: 1 post (consilier principal)
Compartimentul financiar contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii public: 1 post
( consilier superior)
Posturi vacante: 4
Posturi blocate: 1 (consilier superior la Compartimentul monumente istorice şi arheologie):
exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv, gradul II
Cursuri de pregătire urmate: 1 angajat
- program de perfecţionare managementul resurselor umane
- program de perfecţionare control intern managerial
Solicitări în baza Legii 544: 2 solicitări, toate rezolvate în termen legal
II.
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, SALARIZARE,
ADMINISTRATIV, ACHIZIŢII PUBLIC

Buget de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2021: Sursa A: 332.000 RON, Sursa E: 153.000
RON
Total cheltuieli: Sursa A: 307.974 RON, Sursa E: 136.488 RON
Cheltuieli de personal: 258 .755 RON
Venit extrabugetar preconizat pentru anul 2021: 65.000 RON
Venit extrabugetar realizat în anul 2021: au fost eliberate un număr de 92 avize din care s-a înca at
suma de 119.195, 68 RON (tarife stabilite în baza OMC 2515/2018)
Sold la sfârşitul anului 2021 : 98.175, 12 RON
Gestionarea alocaţiilor de la bugetul de stat destinate finanţării activităţilor de descoperire,
colectare, cercetare, expertizare, cla-are, inventariere, depozitare (art. 50, alin. 1/L 182/2000: nu a
fost cazul
Expertize realizate in baza Legii 182/2000, art. 51 art. d): nu a fost cazul
Alte surse extrabugetare (donaţii etc.): nu a fost cazul
Activităţi culturale finanţate /co-finanţate, desfăş urate în parteneriat cu alte instituţii: nu a fost
cazul
Activităţi finanţate din veniturile extrabugetare: activitatea de eliberare de avize; servicii de
arhivare
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COMPARTIMENTUL PATRIMONIU CULTURAL
IMATERIAL (post vacant, activitate neacoperitâ)

III.

NAŢIONAL

MOBIL

ŞI

Gestionarea descoperirilor întâmplătoare de bunuri culturale
Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau
geologice, cu caracter întâmplător: nu a fost cazul
Cereri de clanare înregistrate si soluţionate provenind de la instituţii nespecializate, persoane fizice
etc: nu a fost cazul
Înregistrări în baza de date teritorial de evidenţă bunuri culturale clasate: nu a fost cazul
Înştiinţări asupra intenţiei de schimbare a deţinătorului bunurilor culturale clasate prin
comercializare: nu a fost cazul
Monitorizarea
cazul

stării

de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate: nu a fost

Propuneri de restaurare a bunurilor mobile
nespecializate/persoane particulare: nu a fost cazul
Comerţul

cla-ate

111

tezaur

aflate

in

instituţii

cu bunuri culturale/Exportul bunurilor culturale

Verificarea respectării obligaţiilor ce revin operatorilor economici
bunuri culturale mobile: nu a fost cazul

autorizaţi să

comercializeze

Certificate de export eliberate: 8 certificate de export, dintre care export temporar: 5, export
definitiv: 3.
Litigii născute din aplicarea
mobil: nu a fost cazul

legislaţiei

privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural

Acreditarea muzeelor
Propuneri de acreditare a colecţiilor publice de drept privat: 1 caz
Verificarea periodica a respectării condiţiilor de acreditare a muzeelor si colecţiilor publice din
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi a muzeelor si colecţiilor publice de drept
privat: 1 caz
Contravenţii constatate si sancţiuni aplicate in domeniul muzeelor, colecţiilor si laboratoarelor de
conservare si restaurare: nu a fost cazul
IV.

COMPARTIMENTUL MONUMENTE ISTORICE

ŞI

ARHEOLOGIE

- Participare la şedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Nr. 2. (Braşov, şedinţe online)
- Participare la şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna
- Paiticipare la şedinţele CTM Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit
din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna
- Pa1ticipare la şedinţele Comisiei Judeţene pentru protecţia monumentelor, ansamblurilor şi
siturilor istorice din cadrul Consiliului Judeţean Covasna
- Participare în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor pentru intervenţii avizate de către
Ministerul Culturii sau de către DJC Covasna
- Consultări şi audienţe la sediul DJC Covasna conform programului DJC Covasna

SUBCOMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE
Inventarierea si clasarea/declasarea monumentelor istorice
Documentaţii de inventariere redactate/ actualizate: nu a fost cazul
4

Documentaţii

transmise la INP în vederea actualizării/corectării datelor din inventarul
monumentelor istorice / LMI: 2
Imobile / situri pentru care s-a declanşat procedura de clasare: nu a fost cazul
Imobile / situri pentru care s-a declanşat procedura de declasare: nu a fost cazul
Obligaţii privind folosinţa monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor: 4 cazuri
Avizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice
Avize acordate in baza Legii 422/2001: 92
- intervenţii la monumentele istorice: 4,
- intervenţii în zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate: 46
Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (şi Regulamentul Local de Urbanism aferent acestora)
referitoare la monumente istorice / zone de protecţie / zone construite protejate - monumente
categoria B: 26
Comunicări pe baza consultării CZMI Nr. 2.: 68
Acorduri scrise/comunicări emise/redactate în condiţiile prevăzute de aii. 11 alin. (2) şi (4) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi i, în conformitate cu OMC
nr. 3037 din 20 iulie 2020 p entru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea
acordului scris: 13, dintre care Monumente istorice (10), Zonă de protecţie (3)
Monumentele pentru care s-a solicitat consultare: 17
Exercitarea dreptului de preempţiune
Monumentele istorice care au făcut obiectul

exercitării

dreptului de

preempţiune:

6 cazuri

Respectarea prevederilor legale privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice
Verificarea respectării obligaţiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale autorităţilor
administraţiei publice locale: 84 cazuri
Colaborări cu autorităţile publice locale/ centrale în activitatea de protecţie a monumentelor istorice:
controale comune cu IPJ Covasna
Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor: nu a fost cazul
Litigii născute din aplicarea legislaţiei privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor
·
istorice: nu a fost cazul
Perceperea, încasarea, virarea timbrului monumentelor istorice

Controlul respectării obligaţiilor de plată pentru serviciile şi produsele din categoria celor prevăzute
la art. 51 alin. (3) din Legea 422/2001 republicată, in cuntumul timbrului monumentelor istorice: au
fost trimise 2 circulare pentru identificarea celor care cad sub incidenţa legii.
SUBCOMPARTIMENT ARHEOLOGIE
Cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic
Controlul respectării autorizaţiilor de cercetare/săpătură arheologica, a Regulamentului săpăturilor
arheologice din Remania si a Standardelor si procedurilor arheologice în UAT de competenţă:_s-a
efectuat control Ia 4 şantiere arheologice.
Avizarea lucrărilor ce urmează a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întâmplător: 18 cazuri

Verificarea
întâmplător:

şi

gestiunea situaţiilor în care au
nu a fost cazul

apărut

zone cu

potenţial

arheologic

Aviz vânzare teren în extravilan (verificare din punct de vedere arheologic): 212

evidenţiat

comunicări
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Acte cu caracter administrativ emise în temeiul art. 5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001;
OMC 2518/2007 de aprobare a Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcina
arheologica, art. 19-24; art. 5 din Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 din Legea minelor nr. 85 din
18 martie 2003:
- certificat de descărcare de sarcina arheologica - 1 buc
Litigii născute din aplicarea
a fost cazul

legislaţiei

privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic: nu

A vize specifice acordate in baza Legii 17/2014: 3 avize specifice

Colaborarea cu ANCPI
Documentaţii

oferite Agenţiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara pentru includerea
zonelor cu patrimoniu arheologic reperat in planurile cadastrale si in hartile topografice
Documentaţii cerute şi primite de la Agenţia Natională de Cadastru
realizarea LMI si RAN: nu s-au primit solicitări

sşi

Publicitate Imobiliara pentru

SUBCOMPARTIMENT MONUMENTE DE FOR PUBLIC

(post vacant, activitate

neacoperită)

Identificarea, amplasarea, clasarea si conservarea monumentelor de for public
monumentelor de for public: nu a fost cazul din lipsă de personal

Evidenţa

Avize emise pentru proiecte de monumente de for public a Monumentelor de For Public: nu a fost cazul

număr

dosare transmise la Comisia

Naţională

MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL COVASNA
Situaţia existentă

conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Judeţul Covasna (Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 113bis/15.II.2016)
594 de poziţii (ansamblu, monument, sit) din care:
141 poziţii: situri arheologice declarate monument istoric
6 poziţii: zone cu patrimoniu construit valoros (ex. ansamblu urban, centru istoric, zonă
construită protejată/case ţărăneşti)

airambluri de clădiri (clădiri biseri ceşti, case de locuit, case şi
gospodării ţărăneşti, castele, conace, ruine medievale, grajduri, mori, etc.)
8 poziţii: monumente de for public (busturi, grupuri statuare etc.)
9 poziţii: monumente funerare, comemorative (capele, cimitire, cruci şi pietre funerare etc.)

430

poziţii: clădiri şi

Starea de conservare a monumentelor istorice
Starea de conservare a monumentelor istorice variază. Sunt în pericol monumentele istorice
cu regim juridic incert şi cele nelocuite, neutilizate sau utilizate fără a se conforma
obligaţiilor reglementate în Legea 422 din 2001 (ex. gospodărie ţărănească, casă nelocuită,
unde nu sunt efectuate lucrările de întreţinere şi reparaţii curente)
Probleme semnalate de către DJC Covasna (probleme generale de sistem)
lipsă acută de personal de specialitate, imposibilitatea de asigura controlul periodic privind
starea de conservare a monumentelor istorice, respectiv controlul intervenţiilor avizate
competenţe şi responsabilităţi paralele de decizie, avizare, sancţiune şi control între
instituţiile centrale şi cele judeţene
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-

dublări/suprapuneri

legislaţie,

în

delegare de

atribuţii

prin ordin ministerial care

modifică

legislaţie

-

în vigoare
lipsa unor proceduri

Probleme semnalate de

şi

norme metodologice clare

către

beneficiari

şi proiectanţi:

-

lipsa specialiştilor şi experţilor acreditaţi MC pentru întocmirea studiilor de specialitate care
vor face parte din documentaţiile înaintate spre avizare în cazul unor intervenţii la
monumente istorice, în zona de protecţie a monumentului istoric sau în zone protejate, sau în
cazul unor documentaţii PUG, PUZ, PUD

-

lipsa Planurilor Urbanistice Generale actualizate ale

localităţilor

INTERVENŢII LA MONUMENTE ISTORICE ÎN CURSUL ANULUI 2021
INTERVENŢII

FINALIZATE

INTERVENŢII FINANŢARE UE
-Aita Mare, Ansamblul bisericii unitariene, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13117.
-Dalnic, Biserica refonnată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13202.01.

INTERVENŢII DIN ALTE FINANŢĂRI

- Sfântu Gheorghe, Cetetea Sfântu Gheorghe, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13090
Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13090.01
Capela funerară, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13090.02
Fosta şcoală germană, azi sală confesională a bisericii reformate, Cod LMI 2015: CV-IJ-m-A13090.03
Zid de incintă cu turn clopotniţă, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13090.04
- Ozun, Conacul Piinkosti, azi bibliotecă, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-13245.
-Târgu Secuiesc, Mănăstirea minoriţilor, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13290.
Claustru, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13290.02.
-Târgu Secuiesc, Centru istoric, Cod LMI 2015: CV-II-s-A-13273. (lucrări publice, reţele de gaz
natural, electricitate etc.)
-Târgu Secuiesc, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-13280.
INTERVENŢII ÎNCEPUTE, RESP. CONTINUATE ÎN ANUL 2021
INTERVENŢII

CU FINANŢARE UE
- Sfântu Gheorghe, Ansamblul Muzeului Naţional Secuiesc, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13104.
Clădirea muzeului, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13104.01
Locuinţă custode, azi biroul directorului, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13104 .02
Locuinţă custode, Cod LMI 2015 : CV-II-a-A-13104.03
Parcul, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13104.04
- Lemnia, Ansamblul bisericii romano-catolice Sf. Mihail,, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13234.
INTERVENŢII DIN ALTE FINANŢĂRI
- Sfântu Gheorghe, Colegiul Szekely Mik6, în corpul din curte a funcţionat tipografia J6kai, Cod
LMI 2015: CV-II-m-B-13096.
-Sfântu Gheorghe, Ansamblul urban „Zona centrală", Cod LMI 2015: CV-II-a-B-13086.
-Sâncraiu, Biserica unitariană, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13263.01.
- Valea Crişului, Castelul Kalnoky, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13305.
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- Bodoc, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-a-A-13150.
-Lisnău, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13236.01.
-Bicfalău, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13148.01.
- Herculian, Biserica reformată cu turn clopotniţă, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13224.01.
-Chilieni, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-13191.
-Dalnic, Casa parohială reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13202.02.
INTERVENŢII A VIZATE DE CĂTRE MINISTERUL CULTURII SAU DJC COVASNA

REABILITARE-RESTAURARE
-Târgu Secuiesc, Fosta şcoală militară, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13288.
-Olteni, Castelul Mik6, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13242.
-Dalnic, Conacul vechi Hadnagy, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-13200.01.
-Estelnic, Biserica romano -catolică "Sf. Simon şi Iuda", Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13213.
- Saciova, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13261.
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ:
- Cainic, Biserică unitariană, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13158.01
-Racoşul de Sus, Biserica unitariană, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-13257.01.
- Zălan, Biserica reformată, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13334.01.
PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ÎN ANUL 2022:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

MĂSURA NECESARĂ

Deblocarea posturilor existente
Crearea de posturi pentru activităţile specifice
în vederea acoperirii mai eficiente a atribuţiilor
legale
Schimbarea grupei ocupaţionale în vederea
alinierii angajaţilor din cultură la nivelul
celorlalte servicii deconcentrate - demersuri
făcute către Sindicatul Culturalia
Lipsa fondurilor necesare bunei funcţionări,
necesare digitalizării, schimbarea
autovehicolului din dotare solicitat şi aprobat
fără fonduri din 201 7.
Problema sediului (instituţia îşi are sediul întrun imobil aflat în proprietatea CJ Covasna) condiţii de muncă necorespunzătoare, lipsa unui
contract de comodat etc.
Actualizarea periodică a Listei Monumentelor
Istorice
radierea poziţiilor eronate
- corectarea datelor eronate

Prezentul raport anual de activitate a fost realizat

şi

RESPONSABIL

TERMEN

Ministerul Culturii
Ministerul Culturii

Urgent
Urgent

Ministerul Culturii

Urgent

Ministerul Culturii

Urgent

Consiliul Judeţean
Covasna
DJC Covasna

În curs

DJC Covasna

În curs

Conducătorul
instituţiei

este însuşit de

către:
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